
 

 

 

 

 

Peuteropvang It Pjuttehonk in Tsjerkwert behaalt certificaat voor 

tweetalig werken 

 

Op woensdag 6 maart was het feest op peuteropvang It Pjuttehonk in 

Tsjerkwert. De locatie van Kids First werkt sinds begin 2017 met een beleid 

dat erop is gericht de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen te 

stimuleren. Zij hebben het certificeringstraject nu afgerond en hebben dat 

samen gevierd. Voor de kinderen was er een voorstelling van poppentheater 

Inkipinki. Voor deze activiteit waren ook de kleuters van basisschool De 

Reinbôge uitgenodigd.   

Wethouder Stella van Gent van Súdwest Fryslân heeft het certificaat 

‘Boartsjendewei in taal derby’ aan de pedagogisch medewerkers uitgereikt. 

De wethouder zei in haar toespraak: “Dizze lytse bern binne de takomst. It is 

júst foar harren belangryk dat sy mei it Frysk yn oanrekking komme. 

Prachtich om te sjen dat pjutte-opfang It Pjuttehonk dat sa serieus oppakt en 

himsels no offisjeel twatalich neame mei.” 

 

It Pjuttehonk en tweetaligheid 

Peuteropvang It Pjuttehonk valt onder Kids First. Die stichting verzorgt onder 

andere peuter- en kinderopvang in een groot deel van Friesland. Een groot 

aantal locaties werkt met een tweetalig beleid. 

It Pjuttehonk heeft een lokaal in basisschool De Reinbôge. Het tweetalig 

beleid wordt als volgt vormgegeven: Anke spreekt Fries met iedereen en 

vrijwilligsters Fenneke en Pietsje doen dat ook. Voor beide talen is aandacht 

in het activiteitenaanbod, zoals bij het zingen, het voorlezen en het werken 

met praatpoppen. Door de beide talen duidelijk van elkaar te scheiden, leren 

de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen ze op latere 

leeftijd bijvoorbeeld gemakkelijker een derde en vierde taal leren. 

Er is een zogenaamde visitatiecomissie op It Pjuttehonk geweest. Er wordt 

gekeken naar onder andere het taalbeleid, de taalomgeving en het 

 



pedagogisch taalklimaat. Over de taalomgeving wordt geschreven: ‘Mar ek 

Anke hat in tas ûnder de stoel en de bern meie der om beurten wat út helje 

en sizze wat it is: in burd (alle bern meie efkes fiele hoe sêft as dit is), in 

miter, in boek mei in krús derop, in cape, in stêf en in hynderke. Anke klaait 

har oan en freget ûnderwilens wat it ek al wer is. En sa komme alle dingen in 

pear kear werom. It is in aardichheid om te sjen hoe belutsen as de bern 

binne. Anke Dijkstra is in kanjer yn it kreëarjen fan moaie aktive 

taalmominten.’   

In haar eindconclusie schrijft de commissie: ‘It is wol dúdlik dat hjir in moai 

en ôfwikseljend taaloanbod is. Anke en Pietsje fiele it nivo fan de bern goed 

oan en kinne dêr goed op ynspylje mei de taal. Der wurdt ek in soad songen 

mei de bern.’ 

Bij het certificeringstraject krijgt It Pjuttehonk begeleiding van het SFBO 

kennissintrum meartaligens jonge bern. Bij het SFBO zijn ruim 250 

kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties aangesloten en dat aantal 

groeit nog steeds. 

 


